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Преамбюл

Правителствата, подписали тази конвенция като членове на Съвета на Европа,
вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена от
Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1948 г.,
имайки предвид, че декларацията има за цел да осигури всеобщото и ефективно
признаване и спазване на правата, провъзгласени в нея,
имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да се постигне по-голямо единство
между неговите членове и че едно от средствата за преследване на тази цел е поддържането и
по-нататъшното осъществяване на правата на човека и основните свободи,
потвърждавайки отново своята дълбока вяра в тези основни свободи, които
представляват фундамент на справедливостта и мира в целия свят, и могат по-ефикасно да бъдат
осъществени, от една страна, по пътя на действената политическа демокрация, а от друга, чрез
общо разбиране и спазване на правата на човека, от които тези свободи зависят,
решени като правителства на европейски страни, които имат общи ценности и общо
наследство от политически традиции, идеи на свобода и върховенство на закона, да направят
първата крачка към съвместното осъществяване на някои от правата, провъзгласени от всеобщата
декларация,
се договориха за следното:

………………………………………………………………………………………………………
1998 г.)

Свобода на мисълта, съвестта и религията (Изм. - ДВ, бр. 137 от

Член 9
1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право
включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да
изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично
или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
2. Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на
такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно
демократично общество в интерес на обществената сигурност, за защитата на
обществения ред, здраве и морал или за защита на правата и свободите на другите.
………………………………………………………………………………………………………

Забрана на дискриминацията (Изм. - ДВ, бр. 137 от 1998 г.)
Член 14
Упражняването на правата и свободите, предвидени в тази конвенция,
следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по-специално на
пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения,
национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство,
имущество, рождение или друг някакъв признак.

ПРОТОКОЛ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
(Изм. - ДВ, бр. 137 от 1998 г., попр. - ДВ, бр. 97 от 1999 г.)
(Ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила за Република България от 7 септември 1992 г.)
Правителствата, подписали този протокол като членове на Съвета на Европа,
решени да предприемат действия за осигуряването на колективни гаранции за някои
други права и свободи, освен включените вече в част I на Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана
"конвенцията"),
се договориха за следното:

………………………………………………………………………………………………………
Член 2
Право на образование (Изм. - ДВ, бр. 137 от 1998 г.)
Никой не може да бъде лишен от правото на образование. При изпълнението
на функциите, поети от нея в областта на образованието и обучението, държавата
уважава правото на родителите да дават на своите деца образование и обучение в
съответствие със своите религиозни и философски убеждения.

